TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
TRENQUEM-NOS LA CLOSCA AMB EL TAPÍS DE
LA CREACIÓ
Etapa/Cicle/Nivell

Temporalització

Material

Agrupament

EDUCACIÓ
INFANTIL (P3-P4P5) o CICLE INICIAL
DE PRIMÀRIA (1r-2n)

20 minuts

Làmina del
trencaclosques

Individual o
Petit grup

1.CAPACITATS
APRENDRE A SER I ACTUAR DE FORMA CADA VEGADA MÉS AUTÓNOMA
APRENDRE A PENSAR I A COMUNICAR
APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA
APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN

2. OBJECTIUS


Conèixer el Tapís de la Creació.

3. CONTINGUTS


El Tapís de la Creació.

Material creat per Salvador de Castro, Dolors Cano i Maria Cabezas. Curs de formació de mestres: Activitats
Didàctiques Catedral de Girona 2008-2009.

4. INTERRELACIÓ AMB LES ÀREES CURRICULARS/ ASPECTES TRANSVERSALS
- Descoberta d’un mateix i dels altres.
- Descoberta de l’entorn.
- Comunicació i llenguatges.

5. DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT/ METODOLOGIA (instruccions)
Imprimir el trencaclosques en la versió corresponent al nivell en què es treballi. Es pot fer
individualment o en grup. Es tracta de reproduir el Tapís de la Creació. Un cop realitzat es
pot fer un recordatori sobre la visita, parlar de la imatge i que els alumnes expressin
sentiments, vivències, impressions...

6. ALTRES PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Una altra opció és fer racons amb les diferents activitats que es proposen. Donat que hi
ha trencaclosques, memoris, jocs d’associacions imatge-text...podem muntar diferents
parades a l’aula i que per grups vagin treballant en cada activitat.
Cal dir, que una vegada els alumnes han fet tots els racons, caldria fer un gran grup i fer
una petita explicació de cada activitat, és a dir, parlar de les qüestions més rellevants de
cada part de la Catedral treballada.

7. AVALUACIÓ
L’avaluació d’aquestes activitats és directa, és a dir, l’alumne a través de l’assaig-error
comprovarà si resol els plantejaments inicials.
El mestre, a través de preguntes i també de la resolució de les activitats comprovarà si
aquestes estan a l’abast dels alumnes i si són adequades pel seu nivell.

Material creat per Salvador de Castro, Dolors Cano i Maria Cabezas. Curs de formació de mestres: Activitats
Didàctiques Catedral de Girona 2008-2009.

